Menu
Na początek
Tatar z polędwicy wołowej z przepiórczym jajem i dodatkami

Zupa
(proszę wybrać 1)
Żurek z białą kiełbasą, jajkiem
Lub
Kwaśnica z wędzonym żeberkiem, grulami i skwarkami

Danie główne
(proszę wybrać 1)
Polędwiczki wieprzowe w cieście francuskim nadziewane boczkiem i śliwką, sos
pieprzowy i puree z marchewki
Sałatka z warzywami i sosem vinaigrette
Lub
Konfitowana połówka kaczki z ziemniakiem, szpinakiem i octem balsamicznym
Buraczki na ciepło
Lub
Schab pieczony z kością i boczkiem z salsą z mango i nachosami zapieczonymi
oscypkiem
Sałatka z warzywami i sosem vinaigrette
Lub
Pstrąg pieczony z warzywami, ziemniaki pieczone
Sałatka z warzywami i sosem vinaigrette

Deser
(proszę wybrać 1)
Tarta czekoladowa z konfiturą malinową domowej roboty
Lub
Beza z mascarpone i owocami

Bufet
Deska lokalnych serów zagrodowych w towarzystwie domowych marynat
Deska wędlin z marynatami po staropolsku, tartym chrzanem i musztardą
Marynaty, pieczywo, masło, smalec z naszej spiżarni
Śledź z ziemniakiem
Carpaccio z pomidorów z kozim serem

Napoje
Woda mineralna
Kawa
Herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Piwo regionalne
Wino domowe
Cytrynówka
Open bar do 3 godzin
Cena od osoby 300 zł
+ 10% opłata serwisowa

Ceny podane w ofercie zawierają:
Wybrane menu w formie serwowanej,
Opłata za wynajem sali,
Podstawowe menu wydrukowane dla każdego z gości.
Informacja o płatnościach
Ostatecznym potwierdzeniem organizacji przyjęcia przez restaurację „Schronisko
Smaków Magda Gessler” jest informacja pisemna (email) oraz wpłata zaliczki w
wysokości około 50% całkowitej kwoty wynikającej z wybranej propozycji.
Proponowana oferta menu jest czasowa i aktualna przez 3 miesiące od momentu jej
przedstawienia - Restauracja „Schronisko Smaków Magda Gessler” daje sobie prawo
do zmiany cen i propozycji menu uwarunkowując to ceną zakupu poszczególnych
produktów oraz dostępnością ich na rynku w określonym czasie.
Podane ceny dotyczą organizacji przyjęcia w formie obiadu/kolacji w godzinach
otwarcia restauracji. Pozostałe oferty ustalamy indywidualnie.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostaję do
dyspozycji. Łączę pozdrowienia,

Sylwia Węcowska
telefon: +48 794 000 985
sylwia@schroniskosmakow.pl

